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أل��غ��ت مديرة  أب��ي��ب - )ي��و ب��ي اي(:  ت��ل 
م��ه��رج��ان ف��اغ��ن��ر، ال����ذي ي��ق��ام ف��ي مدينة 
زي��ارة  فاغنر،  كاترينا  األملانية،  بايرويت 
إلى إسرائيل، خوفا من مهاجمتها كونها ابنة 
الذي  فاغنر  ريتشارد  األملاني  امللحن  حفيد 

كان معاديًا لليهود.
إن  األرب���ع���اء،  'ه��آرت��س'  وق��ال��ت صحيفة 
كاترينا فاغنر ألغت زيارتها إلسرائيل خوفا 
بسبب  والعالم  إسرائيل  في  فعل  ردود  من 
ماضي جدها امللحن الذي تبنى احلكم النازي 

في أملانيا مؤلفاته املوسيقية.
وقد مت احلفاظ على سرية زيارة كاترينا 
فاغنر إلى إسرائيل التي كان مقررا أن تعقد 
مؤمترا صحافيا في إسرائيل في 13 تشرين 
االول احلالي، وتعلن فيه عن دعوة األوركسترا 
افتتاح  ع��ل��ى  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ف��ل��ه��ارم��ون��ي��ة 

مهرجان بايرويت في شهر متوز املقبل.
وك�����ان م���ق���ررا أن ي��ت��م اف���ت���ت���اح امل��ؤمت��ر 
املستشارة  م��ن  م��ق��دم��ة  بتحية  ال��ص��ح��اف��ي 

األملانية أجنيال ميركل.
لكن موضوع زيارة فاغنر إلسرائيل تسرب 
املوضوع  ع��ن  النشر  إع��الم ومت  وس��ائ��ل  إل��ى 
دول  وفي  والنمساوية  األملانية  الصحف  في 
على  الفعل  ردود  وكانت  العالم،  في  أخ��رى 

الزيارة مختلطة.
ونقلت صحيفة 'در ستاندرد' النمساوية 
ع���ن ال��ص��ح��اف��ي ف���ي 'ي��دي��ع��وت أح���رون���وت' 
كليغر وصفه  م���وح  احمل��رق��ة  م��ن  وال��ن��اج��ي 
مشروع مهرجان بايرويت للعام املقبل بأنه 

'استسالم مثير للغضب'.
يذكر أن مقاطعة إسرائيل للملحن فاغنر، 
الذي كان منّظرا وكاتبا إلى جانب كونه ملحنا 
املتعلقة  كتاباته  أن  كبيرا، سببه  موسيقيا 
بالزعم بتفوق العرق اآلري ومهاجمته لليهود 

ابنة حفيد امللحن ريتشارد فاغنر تلغي زيارة 
إلى إسرائيل خوفا من مهاجمتها

روم����ا - اع��ل��ن امل���س���ؤول اإلع���الم���ي ف��ي احت��اد 
ريكاردو  حمزة  بإيطاليا  اإلسالمية  اجلاليات 
قناة  أول  قريبًا  سيطلق  االحت��اد  أن  االول  أم��س 
ري��ك��اردو  وق��ال  إيطالية.  إسالمية  تلفزيونية 
لوكالة األنباء اإليطالية )آكي( )نعمل منذ فترة 
على إطالق القناة، وحددنا بالفعل إستديو البث 
الدراسات ملعرفة  زلنا نقوم ببعض  وما  روما  في 

تكاليف البث واملوظفني(.

وأشار إلى ان )عملية إطالق قناة ليس بالعمل 
السهل، سنتابع األخبار لكن ليس األخبار الدولية 
وأنشطة  اإلسالمية  باجلالية  املتعلقة  تلك  بل 
البالد  أنحاء  املختلفة بجميع  اإلسالمية  املراكز 
عن طريق مراسلي القناة عالوة على استضافة 

كبار الشخصيات للتعليق على األحداث(.
أن )اإلحت��اد قرر  إل��ى  ون��وه املسؤول اإلعالمي 
املكتوبة  ألن  املرئية  الصحافة  على  االع��ت��م��اد 

هم  جاليتنا  من  كثيرًا  وأن  خاصة  جت��اوزه��ا  مت 
من املهاجرين الذين ال يقرأون جيدًا اإليطالية 
وهناك أيضًا جزء كبير منهم من الشباب الذي 
من  وه��م  واإلن��ت��رن��ت  التلفاز  على  أك��ث��ر  يعتمد 

سنوجه إليهم ُجل عملنا( .
وختم بالقول )وجهنا رسائل إلى مديري املراكز 
اإلسالمية بإيطاليا إلبداء وجهة نظرهم في ما 

ميكن أن نقدمه في القناة واملواد املقترحة( .

إطالق أول قناة تلفزيونية إسالمية إيطالية قريباً

العمي يستخدمون املنطقة الدماغية 
املسؤولة عن النظر لتحسني السمع واللمس

واشنطن- يو بي اي - أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن العميان منذ الوالدة، يستخدمون 
منطقة دماغية مسؤولة عن النظر لتحسني حاستي السمع واللمس عندهم.

املسؤول عن  الدماغي  للجزء  املختلفة  الوظائف  إن  ت��اون'  'ج��ورج  في جامعة  الباحثون  وقال 
الرؤية تبقى موجودة لدى العميان إال أنها تستخدم في حتليل ما ُيسمع وُيلمس بداًل من حتليل 

األمور التي تراها العني.
وأشار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم تفّسر سبب تفّوق قدرات هؤالء املتعلقة بحاستي اللمس 

والسمع على من يتمتعون بنظر سليم.
املنطقة  أن أجزاء كبيرة من  رؤية  الدراسة، جوزيف روستشيكير 'ميكننا  املسؤول عن  وقال 
عالقة  ولها  سمعية  مهمات  في  يشاركون  عندما  تعمل  العميان  لدى  بالنظر  املعنية  الدماغية 

باللمس، إضافة إلى األجزاء األخرى املعنية بتحليل األمور املتعلقة بالسمع واللمس'.

املمثلة ميشيل وليامز جتسد شخصية 
مارلني مونرو في فيلم جديد

لوس اجنليس-رويترز- قال منتجون امس االول إن ميشيل وليامز ستجسد شخصية مارلني مونرو في 
فيلم جديد تدور احداثه حول رحلة مونرو لبريطانيا لتصوير فيلم "االميرة وفتاة االستعراض" الذي 

شاركها في بطولته السير لورنس اوليفر في عام 1956.
ويشارك وليامز البالغة من العمر 30 عاما واحلاصلة على ترشيح االوسكار عن دورها في فيلمي "جبل 
بروكباك" عام 2005 و"جزيرة مغلقة" فريق بريطاني يضم كينيث براناج في دور اوليفر وجوليا ارموند 

في دور املمثلة فيفيان ليج وجودي دينش في دور املمثلة البريطانية املخضرمة دمي ثورندايك.
في  العمل  رتابة  من  فرت  مونرو حني  في حياة  اسبوع  اح��داث  مارلني"  مع  "اسبوعي  فيلم  ويسرد 
فيلم  تصوير  خالل  اوليفر  مساعد  لسان  على  اخلمسينات  في  بريطانيا  مباهج  واستكشفت  هوليوود 

"األمير وفتاة االستعراض."
وفيلم "اسبوعي مع مارلني" هو ثاني عمل عن مونرو التي ال تزال واحدة من افضل رموز االثارة رغم 

مرور اكثر من 40 عاما على وفاتها.
ومن املقرر ان جتسد االسترالية ناعومي واتس شخصية مونرو في فيلم امريكي بعنوان "الشقراء" مأخوذ 

عن كتاب للمؤلف االمريكي جويس كارول عن مونرو. ومن املتوقع البدء في تصويره في مطلع 2012.

الرجال يعرقون أكثر من النساء 
أثناء ممارسة الرياضة

واشنطن- يو بي اي - توّصل باحثون يابانيون إلى ان الرجال يعرقون اكثر من النساء. وذكر 
موقع 'هيلث دي' األمريكي ان الدراسة التي نشرت في عدد تشرين األول ملجلة 'الفيزيولوجيا 
التجريبية' أشارت إلى ان الباحثني طلبوا من متطّوعني ذكور وإناث ممارسة الرياضة على دراجة 
ثابتة ومبستويات مختلفة من الشّدة. ووجد الباحثون ان الرجال يتعّرقون أكثر من النساء، وأن 

النساء يحتجن الى رفع حرارة أجسامهّن أكثر قبل أن يبدأن بالتعّرق.
وهذا يفّسر، بحسب الباحثني، سبب معاناة النساء في احلر والتمرين أكثر من الرجال كون 

العرق يساعد اجلسم على التعامل مع احلرارة وحتّمل التمرين لوقت أطول .
وقال املشرف على البحث، البروفسور يوشيميتسو إنوي، في جامعة أوساكا اليابانية ان النساء 

عادة لديهم كميات سوائل أقل في أجسامهن لذلك فهنّ يتعرضن للجفاف بشكل أسرع.

سعودية تراضي زوجها بزوجة ثانية !
 الرياض - في محاولة إلرضاء زوجها وإسعاده ، قررت امرأة سعودية أن تصالح زوجها بأسلوب 

غريب حيث قامت بتزويجه من امراة أخرى على نفقتها اخلاصة.
وكانت الزوجة االولى قد أخطأت في حق زوجها في أحد املواقف مما تسبب له باحراج بني اوساط 
القرية التي يقطناها وعند تفاقم املشكلة قررت الزوجة رد اعتبار زوجها بتزويجه باخرى على ان 
تدفع اسرتها املهر وثمن وجبة العشاء في احدى صاالت االفراح وبالفعل مت الزواج مع االعالن بان 

الزوجة االولى هي التي بحثت عن عروس مناسبة ارضاء لزوجها وذلك تأكيدا لرد االعتبار .

للموسيقى  وخ��ص��وص��ا  ع��ن��ص��ري��ة،  ب��ص��ورة 
واملستقاة  ب�'املنحطة'  التي وصفها  اليهودية 

من املوسيقى الدينية في الكنس.
ورغم وفاة فاغنر في العام 1883، أي قبل 
إلى احلكم في  النازيني  50 عاما من صعود 
فاغنر  موسيقى  تبنوا  النازيني  لكن  أملانيا، 

وكان الزعيم النازي أدولف هتلر يعشقها.
وقالت 'هآرتس' إن فكرة دعوة األوركسترا 
ال��ف��ل��ه��ارم��ون��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إل���ى م��ه��رج��ان 
نشأت  الكالسيكية  للموسيقى  ب��اي��روي��ت 
ب��ف��ض��ل ال����ص����داق����ة ب����ني امل����دي����ر اجل���دي���د 
لألوركسترا اإلسرائيلية املايسترو النمساوي 
� اليهودي روبرتو بيترنوسترو وبني كاترينا 
ما  إج���راء مصاحلة  أج��ل  م��ن  وذل���ك  فاغنر، 
النازي'  املاضي  'صاحبة  فاغنر  عائلة  بني 

وإسرائيل التي تقاطع موسيقى فاغنر.
تقدمي  أي��ض��ا  امل��ه��رج��ان  برنامج  وتضمن 
مؤلفات موسيقية للملحنني اليهوديني مهلر 

موسيقية  مقطوعة  جانب  إلى  ومندلسون 
لفاغنر.

ولفتت 'هآرتس' إلى أن عددا من املوسيقيني 
اإلسرائيليني حاولوا كسر املقاطعة ملوسيقى 
فاغنر، وبينهم زوبني ميتا ودانيال بيرنبومي 
وأوركسترا بلدية تل ابيب وأوركسترا بلدية 

ريشون لتسيون.
س��ي��اس��ي��ني  أن  ال���ص���ح���ي���ف���ة  وأض�����اف�����ت 
األوركسترا  مشاركة  يعارضون  إسرائيليني 
ال��ف��ل��ه��ارم��ون��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي م��ه��رج��ان 

بايرويت.
ال��ذي  ال��ب��رن��ام��ج  ف���إن  للصحيفة،  ووف��ق��ا 
بأن  يقضي  وبيترنوسترو  فاغنر  وضعته 

يكون 'مهرجان بايرويت مبثابة مصافحة'.
ورغم املعارضة السياسية في إسرائيل فقد 
اوضحت األوركسترا الفلهارمونية اإلسرائيلية 
بايرويت  مهرجان  ضمن  حفلها  تلغ  لم  أنها 

'لكن على ما يبدو أن املصافحة لن تتم'.

 زهرة تضم أطول خريطة
 جينية في العالم

لندن - يقول باحثون في حدائق )كيو غاردنز( في لندن إنهم اكتشفوا أطول جينوم )أو خريطة 
جينات( في العالم وإنها تنتمي إلى زهرة بيضاء لها مظهر عادي إلى حد ما. ويقول العلماء إن 
الشفرة اجلينية لزهرة )باريس( أطول خمسني مرة من شفرة اإلنسان وتفوق أقرب منافسيها، 
السمكة الرئوية واجلينوم هي كامل احلمض النووي للكائن، وهي جزيئات معقدة تدير تشكيل 

وعمل جميع الكائنات احلية .
وقال العالم ايليا ليتش إن شفرة زهرة )باريس( طويلة لدرجة أنه إذا مت بسطها ستصبح أطول 
من ساعة )بيغ بن(. وحذر باحثون آخرون من أن الكائنات الدقيقة املعروفة باسم أميبا رمبا يكون 
بها شفرات جينية أطول، لكنهم يقولون إن هذا الكشف يوضح التنوع املذهل ألحجام اجلينوم.

أ.ف.ب جورجيا - منظر عام ملدخل احد املنازل الفارهة التي تقع على شاطئ البحر في املدينة االميركية. 


